
Глава I

ОСЛОБАЂАЊЕ СЕВЕРНОГ КАВКАЗА

На Кубању

Испловили смо на пароброду Руског друштва „Краљ Алберт“, дупке пуном. Након акције
са добровољачком војском Јекатеринодара и Новоросијска на Северни Кавказ и у Црноморску
област је журио да се врати велики број оних који су раније побегли од црвеног јарма. Међу
путницима је било и неколико Немаца, па и један немачки професор са својим асистентом. Он је
по налогу Војносанитарне управе обилазио окупационе немачке трупе на југу Русије. Нас двојица
смо  се  ту  упознали  и  то  ће  се  познанство  испоставити  као  корисно.  Немачка  команда,  не
забрањујући званична путовања на Дон и Кавказ добровољцима, који су желели у армију, ипак је
потајно покушавала да спречи сваког ко би тамо кренуо. У Керчу детаљно контролишу путне
исправе и свако ко се немачкој команди учини „сумњив“ бива задржани. Моје познанство са
немачким  професором  нас  је  спасило  контроле.  У  Керчу  смо  провели  неколико  сати  и,
искористивши то време, сишли на обалу. По речима мештана, велики број комесара избеглих из
Новоросијска нашао је склониште ту, у Керчу, захваљујући попустљивости Немаца, а одавде су
без потешкоћа одлазили на север.

Ростов је, када смо у њега стигли, био препун и врло жив. Као што је Кијев за Украјину,
тако је и Ростов за југ Русије постао привремена престоница. Све је врило од живота, стање у
граду се ничим није разликовало од оног пре револуције, чак су и железнички жандари били они
стари и  само је  присуство  немачке  командантуре  на  железничкој  станици и  понека немачка
униформа, која је промицала улицом, враћала човека у реалност. 

Пошто  смо  у  граду  провели  три  дана  и  купили  намирнице,  отпловили  смо  даље,  у
Јекатеринодар.

За разлику од  Кијева и  Ростова,  Јекатеринодар је  носио на  себи печат  прифронтског
града. На улицама, у хотелима и ресторанима су промицале искључиво војне униформе. У војној
скупштини, куда смо право са станице отишли да доручкујемо, срео сам много својих познаника.
Пошто сам тешком муком преко команданта града добио собу, а затим се телефоном договорио
са генералом Драгомировом да га увече посетим, то јутро сам отишао у штаб армије. 

Начелника  штаба,  генерала  Романовског,  и  вршиоца  дужности  генерал-интенданта  –
пуковника Саљњикова ја нисам познавао, али ми се учинило да сам међу официрима штаба видео
неколико својих познаника. Између осталих ту је био вршилац дужности старијег ађутанта штаба
Прве гардијске коњичке дивизије, у којој сам и ја служио, пуковник Апрељев, мој стари гардијски
саборац. Сада је он био на дужности начелника веза. У  саставу извиђачког одељења нашао се
бивши  официр  моје,  Коњичке  7.  дивизије,  пуковник  Асмолов.  Асмолов  и  Апрељев  су
учествовали  у  борби  Добровољачке  армије  од  самог  почетка  и  обојица  су  узели  учешће  у
такозваном „Леденом походу“. Од Апрељева сам сазнао да је генерал Корнилов још у Ростову
покушавао да ме пронађе, те да ми је два пута писао у Петербург, са намером да ме позове у
армију. Али ниједно од тих писама ја нисам добио.

Пред мој прелазак у Јекатеринодар војни састав армије бројао је око 35.000 бајонета и
сабаља и 80 топова. Војни спискови су били далеко већи, јер је велики број официра и војника
остао на зачељу и у  многобројним штабовима и канцеларијама.  Штаб врховног команданта,
генерала Алексејева,  канцеларија његовог помоћника задуженог  за цивилна питања, генерала
Драгомирова1 и  штаб команданта армије,  генерала Дењикина са многобројним одељењима –
били су набијени официрима. Велики број официра, нарочито старијих по чину, водили су се као
резервисти команданта армије2, ишчекујући да буду упућени на фронт.

Средином августа су читав западни део Кубањске области и север Црноморске губерније
били ослобођени од бољшевика.  Новоросијск,  Јекатеринодар и Севастопољ су били у нашим

1 Одлазак генерала Алексејева у Сибир се није догодио, како је било очекивано, па је ге нералу Драгомировичу по
доласку у Јекатеринодар била продужена та дужност. 



рукама. Одолевајући снази вишеструко надмоћнијег противника, наше јединице су наставиле да
се  пробијају  напред:  на  десном  крилу,  у  планинама  око  Црног  мора,  наступала  је  козачка
пешадија генерала Гејмана; 1. кубањска козачка дивизија генерала Покровског водила је битке у
рејону града Мајкопа, који су још некако држали бољшевици. У рејону Петропавловске станице3

наступала је 1. коњичка дивизија; 3. пешадијска дивизија пуковника Дроздовског нападала је
град Армавир, који су упорно штитили црвени. У рејону Невиномиске се борила 2. пешадијска
дивизија генерала Боровског, којој је на левом крилу помагао Баталпашински партизански одред
пуковника  Шкура.  Североисточно  од  Севастопоља,  штитећи  залеђе  2.  пешадијске  дивизије,
деловала је 2. кубањска козачка дивизија пуковника Улагаја. У резерви главнокомандујућег се
налазила 1. пешадијска дивизија генерала Казановича. Састав војске био је мешовит – делом су је
чинили добровољци, а делом мобилисани војници. Коњицу, осим два коњичка пука припојена
пешадијским дивизијама, чинили су искључиво Козаци – Кубањци и Черкези.

У пешадији,  артиљерији и техничкој војсци био је невероватно велики број  официра.
Постојао је низ чисто официрских јединица.

Већина  старијих  официра  ми је били  непозната,  ближе  сам  познавао  само  генерала
Ердељија.  Пуковника  Дроздовског,  који  је  довео
сво
је јединице са Румунског фронта, ја сам познавао само по Академији генералштаба где смо учили
на истом курсу. Генерала Покровског, који је у тај чин унапређен указом Владе Кубања, ја сам
познавао преко његове службе у официрској организацији у Петербургу на чијем челу је био
гроф Паљен. Тада је он службовао у авијацији са чином капетана II класе. Био је несвакидашњег
ума, изванредно енергичан, са огромном снагом воље и веома правичан, премда је истовремено
лоше  баратао новцем и  бејаше  склон  авантурама.  Најзад,  пуковника  Шкура  сам  знао  преко
његове службе у Лесистим Карпатима4 где је  био на челу „партизанског  одреда“.  То је  био
период  када  је  Штаб  Врховне  команде  био  одушевљен  партизанима.  Партизански  одреди,
формирани на рачун  коњичких и козачких пукова,  деловали су на фронту некако независно,
потчињавајући се непосредно штабу походског атамана.  Уз мање изузетке  тамо су најчешће
слали најлошије официре које је из неког разлога привлачила служба у родним крајевима. Одред
јесаула5 Шкуро заједно са њим самим, наступајући у рејону 18. корпуса, а у чији састав је улазила
и моја – Усуријска дивизија – највећим делом се мајао у позадини, пијанчили су и крали док
најзад  на  притисак  команданта  корпуса  и  генерала  Кримова  није  био  опозван.  Генерале
Боровског, Казановича и Гејмана ја уопште нисам познавао.

Снабдевање армије је било апсолутно случајно, углавном на рачун противника. Опремање
ватреним оружјем и залихама делом се вршило преко Дона у замену за намирнице које су Дону
биле неопходне. Техничких средстава скоро да и није било; у лековима се такође осећала крајња
оскудица. Све се набављало искључиво преко тамошњег становништва.

Противничке  снаге  бројале  су  око  80.000  бајонета  и  сабаља  уз  још  100  топова.
Располажући огромним залихама наших бивших армија, противник је био неупоредиво јачи и
технички, премда су лоша команда и недостатак дисциплине готово потирали то преимућство.

Навече сам посетио генерала Драгомирова. Он ми је отворено признао да се прилично
мучио са њему непознатим послом; по његовим речима, он је пристао да се прихвати дужности
помоћника за цивилна питања генерала Алексејева само због упорног наваљивања поменутог
генерала, знајући да тако неће моћи да учествује у њему добро познатој војној ствари. Предложио

2 Армија је била састављена од: 1.  пешадијске дивизије (генерал Казанович), 2.  пешадијске (генерал Боровски), 3.
пешадијске  (пуковник  Дроздовски),  Коњичке  1.  (генерал  Ердељи),  Кубањске  1.  козачке  (генерал  Покровски),
Кубањске 2. козачке (пуковник Улагај), Посебне кубањске козачке бригаде (пуковник Шкуро) и Пластунске бригаде
(генерал Гејман).

3 Станица је назив за веће козачко село, насеље око реке Дон, на Кубању и још неким де ловима Русије. (Прим.
прев.).

4 Део Источних Карпата, који је припадао Пољској, Чехословачкој и СССР-у. (Прим. прев.)

5 Јесаул (рус. Есаул) је чин у козачкој војсци; у редовној војсци он одговара чину коњичког капетана. (Прим. прев.)



ми је да се сутрадан јавим генералу Алексејеву и генералу Дењикину. Али први од њих због
лошег здравља ме није могао примити. 

Генерал Дењикин ме је примио у присуству начелника свог штаба, генерала Романовског.
Средњег раста, кршан, помало, могло би се рећи, дебељушкаст, са  малом брадом и дугачким
црним,  мало  проседим,  брковима,  те  малчице  грубим,  дубоким  гласом,  генерал  Дењикин  је
остављао утисак замишљеног, тврдог, стаменог, чисто руског човека. Пратио га је глас честитог
војника, храброг и способног, који је зрачио великом ерудицијом војног команданта. Његово име
је нарочито постало популарно после наших немира, када је најпре са чином начелника штаба
врховног команданта, а затим као главнокомандујући Југозападног фронта, потпуно независно,
смело и одлучно,  подизао глас  како би заштитио част  и достојанство своје  армије  и руског
официра.

Пре свог доласка у Добровољачку армију ја готово да нисам знао генерала Дењикина. За
време Јапанског рата он је врло кратко служио у корпусу генерала Рененкампфа, и ту сам га
сретао с времена на време, а у прошлом рату сам га у пролазу видео у Могиљову. Командант
армије ме је подсетио на наше познанство у Манџурији и додао да је о мени доста слушао од
генерала Корнилова:

– Па, како да вас искористимо. Не знам ни шта да вам предложим, јер војске и немамо
много...

– Као што знате, ваше високоблагородство, ја сам 1917. године командовао коњичким
корпусом, али сам још 1914. године био командир ескадрона и од тада нисам много остарио да се
не бих могао прихватити комадовања ескадроном.

– Па баш ескадроном... А јесте ли сагласни да будете бригадир?
– Разумем, ваше високоблагородство.
– Па, кад је тако, свратите до Ивана Павловича – рече генерал Дењикин, показујући на

начелника штаба – он ће вам све објаснити.
Генералу Романовском сам оставио своју адресу и он ме је већ следећег јутра позвао к

себи. Пренео ми је понуду команданта армије да се прихватим привремене команде 1. коњичком
дивизијом. Командант те дивизије,  генерал Ердељи,  послат је на специјални службени пут  у
Грузију и његово одсуство би могло прилично да потраје, а његов заменик, командир једне од
бригада те дивизије, генерал Афросимов, био је нижи по чину. Генерал Романовски ми је ставио
до знања да ће генерал Ердељи по повратку добити, највероватније, друго задужење, па постоји
могућност да ја до краја останем на челу дивизије.

Поставио сам генералу Романовском неколико питања у вези  са  општим стратешким
положајем, задацима формирања дивизије, њеном саставу итд. Генерал Романовски је мене питао
где сам се налазио у последње време,  након напуштања неколико армија. Интересовао га  је
положај  Крима,  Украјине,  Белорусије.  Мој  сабеседник  је  на  мене  оставио  утисак  веома
обавештеног и врло паметног човека. Леп утисак је кварила једино навика генерала Романовског
да избегава сабеседников поглед. Приликом наших сусрета,  који су затим уследили, та ми је
његова особина била нарочито непријатна.  Од генерала Романовског  сам прешао у одељење
генерал-
интенда
нта, где сам упознао вршиоца те дужности, пуковника Саљњикова. Саљњиков је био врло млад
официр, држао се врло самоуверено, али истовремено није умео да ми одговори на читав низ
питања која су се директно тицала његових задужења.

Вест о мом постављењу изазвала је велико чуђење међу мојим познаницима, официрима
штаба. У главном штабу су се придржавали правила да се на командантске дужности постављају
искључиво „прваци“, који су дуго служили у Добровољачкој армији, а изузетак је у моме случају
учињен, највероватније, зато што је коњичких официра било мало.

Сутрадан, 29. августа, ја сам отпутовао Владикавкаском железницом у дивизију која је
оперисала у рејону Мајкопа.

По  силаску на  станици Кавкаска  и  преноћишта у  станичном стационару официрског
коњичког пука што је улазио у састав дивизије пуковника Дроздовског, ја сам зором наставио
даље  до  станице  Темиргојевске  где  је  и  био  смештен  штаб  моје  дивизије.  Напољу  бејаше
предиван јесењи дан.  Дуж  пута  су се  простирала  поља са  којих је  недавно скинута  летина,
бескрајне баште са зеленим лубеницама и златножутим дињама и воћњаци  отежали  од  рода.



Велике козачке станице од камених грађевина покривених црепом, с понеким млином, широких
тргова са белим златоглавим храмовима у средини – све је то сведочило о богатству тог краја.
Наш кочијаш,  стари  козак,  целим путем  нам је  причао како  су  његову станицу бољшевици
опљачкали и стрељали све старце, те да се козаци сада радују слободи. Пре него што смо стигли у
станицу Темиргојевску  на  маленом Зеленчуковском  салашу угледасмо  групу  козака  и  коња.
Испоставило се да је то конвој команданта дивизије, генерала Афросимова. Генерал Афросимов
је са командантом 1.  бригаде, пуковником Науменком, и старијим ађутантом штаба дивизије,
капетаном  Роговом,  пио  чај  у  колиби.  Нико  није  очекивао  мој  долазак.  Телеграм  о  мом
постављењу  и  доласку  је  закаснио.  Ствари  сам  послао  у  станицу  Темиргојевску  по  свом
ордонансу, а ја сам остао на салашу решен да заједно са генералом Афросимовом пођем до левог
крила дивизије,  куда  је  он  и сам кретао.  Дивизија  је  наступала  ка  Петропавловској  станици
одакле су наше потиснули  црвени.  Пошто смо на брзину испили чај,  галопом смо  појурили
напред. Убрзо приметисмо лаву која се комеша у даљини. Испоставило се да су то биле јединице
Уманског козачког пука. Црвени су се повлачили, гоњени са фронта под налетом 1. бригаде, а с
бока одсечени уманцима. Поздравио сам се са уманцима, а затим сам наставио даље линијом
фронта и ускоро сам дојахао до 1. јекатеринодарског козачког пука. Тај пук је улазио у састав
мешовитог корпуса, којим сам ја командовао у Галицији. Међу официрима и козацима нашло се
и неколико мојих старих сабораца. Предвече смо већ били у станици Темиргојевској и, пошто
смо на брзу руку утолили глад, начелник штаба дивизије, мој стари гардијски саборац, бивши
драгунски поручник, а сада пуковник – Баумгартен, и ја сели смо да се упознамо са ситуацијом. 

Прва  коњичка  дивизија  се  састојала  од  Корниловског  коњичког  пука,  попуњеног
козацима  из  разних  јединица:  1.  Уманског  и 1. Запорошког, од  козака  Егејске  јединице;  1.
јекатеринодарског, од козака Јекатеринодарске јединице; 1. линејског, од козака Лабинаца, и 2.
черкеског попуњеног Черкезима из прекоречних села Лабинске јединице. У дивизију су улазиле
и  1. коњичко-брдска  и  3.  коњичка  батерија.  Све  три  батерије  су  имале  готово  искључиво
официрски састав. При дивизији је био и пластунски6 батаљон врло слабог састава. Техничких
средстава у дивизији готово да није било: ни телефона, ни телеграфа, па чак ни радио станице
није било. Снабдевање ватреним оружјем и муницијом, као и у читавој Добровољачкој армији,
вршено је искључиво на рачун противника. За време бољшевика козаци су у станицама сакрили
велику количину оружја и муниције, па би по ослобођењу неке од станица  козаци долазили у
јединице најчешће наоружани и са одређеном количином муниције. Веома ретко су из штаба
армије слали заплењене на Дону гранате и муницију. При дивизији је постојала и омања покретна
санитарна  јединица  са  лекаром  и  неколико  сестара,  премда  без  било  каквог  санитарног
материјала.  Лекови  су  били права  реткост,  материјала  за  превијање  пацијената  није  било,  а
уместо  завоја се користило све што би пало под руку.  С једне  стране  непрестани покрет  и
окршаји, састав јединица који се стално мењао, а с друге стране последица великих губитака
(услед прилива нових људи из ослобођених станица и у вези са тим мешовит, често потпуно
случајни састав официрског кадра) готово су онемогућавали редовну обуку и планску припрему
војске. Козаци су појединачно добро ратовали, али општа обука и команда су храмали.

Након чишћења области од црвених у станицама су се одржавали станични зборови и
успостављала се станична управа, која је узимала на себе обавезу расподеле и доставе намирница
и санитарног материјала. Управа се такође бавила и судским процесима и њиховим извршењем.
Указом  станичне  управе  дивизијске  команде  су  хапсиле  локалне  бољшевичке  присталице  и
извршавале смртне казне. Дакако, ни ту није могло без мешетарења. Општа озлојеђеност, стара
мржња  козака и странаца и личне освете несумњиво су ту играли своју улогу,  али са тиме се
морало помирити. Потреба да се при напредовању добро осигура позадина од непријатељских
елемената, спречавање вршења произвољних судова и маскирање кажњавања наизглед законском
формом,  присиљавали  су  на  мирење  са  чињеничним стањем,  будући  да  регуларног  судског
апарата није било.

Према подацима штаба дивизије противничке снаге су бројале између 12 и 15 хиљада
људи,  углавном  пешадије,  уз  још  20-30  топова.  Коњаника  је  било  тек  неколико  стотина.
Противник  је  био  добро  снабдевен  муницијом  и  техничким  средствима.  Црвени  су  имали

6 Пластунци (рус. Пластуны) су били козачка пешадија.



неколико оклопних возила и нису оскудевали у апаратима за везу... Тукли су се црвени срчано,
али им је команда била лоша.


